
Nd. 220. Nefndarálit [72. mál]
um frv. til l. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja þjóðjörðina Múlasel í
Mýrasýslu.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. þetta og leitað álits landnámsstjóra og dóms- og
kirkjumálaráðuneytisins. Eru umsagnir þeirra prentaðar hér sem fylgiskjöl. Einnig
bárust álit minni hluta hreppsnefndar Hraunhrepps og skógarvarðar Vesturlands,
og eru þau einnig birt sem fylgiskjöl með nefndaráliti þessu.

Það er samróma álit nefndarinnar, að fremur beri að stuðla að fjölgun býla en
fækkun. En hins vegar lítur hún svo á, að með sameiningu umgetinna jarða skapist
betri skilyrði fyrir tvo bændur til búskapar eða skiptingar jarðarinnar síðar meir
í tvö býli heldur en með núverandi skipun.

Niðurstaða nefndarinnar er því sú, eftir rækilega athugun þeirra gagna, er fyrir
liggja, og viðtal við landnámsstjóra, er kom it fund nefndarinnar, að mæla með því,
að frv. verði samþykkt.

Við athugun málsins kom í ljós, að jörðin er kirkjujörð, en ekki þjóðjörð.
Leggur nefndin til, að það verði lagfært og frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:
Við fyrirsögn frv. Fyrir orðið "þjóðjörðina" komi: kirkjujörðina.

Alþingi, 14. nóv. 1951.

Ásgeir Bjarnason,
form.

Jón Pálmason.

Jón Sigurðsson, Andrés Eyjólfsson,
fundaskr. frsm.

Ásmundur Sigurðsson.

Fylgiskjal I.

LANDNÁMSSTJORI
Reykjavík, 5. nóv. 1951.

Hæstvirt landbúnaðarnefnd neðri deildar Alþingis hefur með bréfi dagsettu 1.
þ. m. leitað umsagnar um frumvarp til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina að
selja þjóðjörðina Múlasel í Mýrasýslu.

Það staðfestist hér með, að umsögn hreppsnefndar um jörð þessa er í alla staði
rétt. Hvorki tún eða engjar er véltækt. mesta heyskaparaðstaða á jörð þessari, meðan
túnið var í rækt, voru rúmir 200 hestar, þar af um 70 hestburðir taða. Ræktunar-
skilyrði heima eru erfið.

Me~ sameiningu þessara tveggja jarða ættu að vera möguleikar fyrir tvo góða
bændur að búa á Helgastöðum, þar sem sú jörð gæti látið í té túnræktaraðstöðu.
en Múlasel gæfi beitaraðstöðuna, bæði vetrar- og sumar haga. Ef sameining jarð-
anna tryggði betur en nú er afkomu tveggja búenda á Helgastöðum, tel ég sölu
jarðarhmar eðlilega ráðstöfun.

Virðingarfyllst,

Pálmi Einarsson.
Fylgiskjal II.

nOMS- OG KIRKJUMÁLARÁÐUNEYTIÐ
Reykjavík, 8. nóv. 1951.

Út af bréfi háttvirtrar landbúnaðarnefndar neðri deildar Alþingis, dags. 1. þ. m.,
þar sem óskað er umsagnar ráðuneytisins um frumvarp til laga um heimild til handa
ríkisstjórninni til að selja hr. Gísla Jónssyni Helgastöðum í Hraunhreppi í Mýrasýslu
kirkjujörðina (eyðijörðina) Múlasel í sama hreppi, skal það tekið fram, að ráðu-
neytið sér ekkert því til fyrirstöðu, að rikisstjórninni verði veitt heimild í lögum
til að selja nefndum ábúanda og eiganda Helgastaða téða ríkisjörð Múlasel.

F. h. r.

e. u.
Kristinn Stefánsson.



Fylgiskjal III.
2. nóvember 1951.

Út af beiðni þeirri, er Gísli Jónsson bóndi á Helgastöðum í Hraunhreppi sendi
hreppsnefnd Hraunhrepps og bað að hún mælti með sölu á kirkjujörðinni Múlaseli
í Hraunhreppi, þannig að jarðirnar Helgastaðir og Múlasel yrðu sameinaðar.
Nefndin hefur ekki orðið sammála, og skilar því minni hlutinn séráliti.
1. Minni hlutinn telur, að löggjafarvaldið eigi að beita sér fyrir því, að býlum

fjölgi í landinu, hvort sem það er með þeim hætti að endurbyggja gömul eyði-
býli eins og Múlaselið eða reisa ný frá grunni.

2. Viðhorf fólksins gagnvart landbúnaðinum er að breytast, þannig að mörg býli,
sem fóru í eyði á fyrri setuliðsárumun, eru að byggjast aftur, og því er engin
goðgá að halda, að Múluselið geti byggzt aftur, þar sem það hefur þá laxveiði
að bjóða í hálfri Grjótá og er nú komið í gott akvegasamband.

3. Verði Múlaselið selt, þá leggur minni hlutinn til, að allt skóglendi verði tekið
undan, en það eru tugir heldara á hraunbreiðu og lyngmóum. Vel fallið til að
planta út í það.

Ríkið hefur gert dálítið að því að kaupa skóglendi til friðunar og gróður-
setningar. því virðist mjög undarlegt, ef það fer að selja af skóglendi sínu tugi
hektara til beitar búfénaði.
A þessum forsendum segir minni hlutinn nei við sölu á Múlaselinu.

Hítardal, 18. okt. 1951.

Í minni hluta hreppsnefndar Hraunhrepps,

Leifur Finnbogason.

Til landbúnaðarnefndar á Alþingi.

Fylgiskjal IV.

Þar sem leitað hefur verið umsagnar hjú mér um Múlaselsland í Hraunhreppi
í Mýrasýslu með tilliti til skógræktar, vil ég taka fram eftirfarandi:

Sá hluti Múlaselslands, sem er kjarri vaxinn, er á hrauni og jarðvegslítill og
er þar af leiðandi á engan hátt eftirsólmarverður til skógræktar.

Mörg óleyst verkefni bíða skógræktarinnar á Vesturlandi' um þessar mundir,
og verður erfitt að fullnægja nema litlu einu af þeim næstu árin sökum fjárskorts
og af öðrum ástæðum.

Að yfirveguðu ráði sé ég ekki ástæðu til þess, að skógræktin hafi nokkur af-
skipti af Múlaselslandi né óski eftir að fá land af umræddri jörð til skógræktar.

Virðingarfyllst,

Hreðavatni, 8. nóv. 1\:)51.

Skógrækt ríkisins.

Skógarvörðurinn á Vesturlandi,
Daníel Kristjánsson.


